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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding

Op het terrein ten zuiden van het wegrestaurant van McDonald's aan de A7 bij Hoorn is een  autowasstraat 

(carwash) gevestigd. Het gaat om een totaalconcept voor het schoonmaken van auto's met een 

milieuvriendelijke volautomatische kettingwasstraat, 8 doe-het-zelf wasboxen, een overdekte hal voor het 

stofzuigen van de auto's alsmede mogelijkheden voor het exterieur en interieur reinigen van auto's. Het bedrijf 

is voornemens om de bedrijfsvoering ten oosten van het bestaande bedrijfsperceel uit te breiden met:

wasboxen (waarvan 2 brede grote boxen voor het wassen van auto's met laadklep, caravan, truck en of 

andere voertuigen die groter zijn voor een normale wasbox. zonder achterkant waarbij de auto's kunnen 

doorrijden);

1 roll-over machine om grotere busjes machinaal te kunnen wassen;

tegen de wand van het gebouw van de roll-over wil het bedrijf een dogwash en wasmachines plaatsen.

Voor de bestaande bedrijfsvoering is in 2017 een apart bestemmingsplan Berkhout - Carwash Kleine Wijzend 

opgesteld en vastgesteld. De beoogde uitbreiding valt echter buiten dit bestemmingsplan en valt binnen het 

vigerende bestemmingplan Landelijk Gebied. De beoogde plannen kunnen niet worden gerealiseerd binnen de 

planologische kaders van het vigerende bestemmingplan Landelijk Gebied (zie paragraaf 1.3). 

De gemeente Koggenland heeft aangegeven in principe medewerking te willen verlenen. Om de ontwikkeling te 

kunnen realiseren is het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor de locatie noodzakelijk. 

1.2  Begrenzing plangebied

Het plangebied van dit bestemmingsplan is gelegen aan de Kleine Wijzend in Berkhout. Het betreft een deel van 

de gronden achter (ten zuiden van) de McDonald's vestiging aan de A7 (Afrit 8) te Hoorn. De ligging van het 

plangebied is weergegeven in de hierna volgende figuur. 
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De ligging van het plangebied (Bron: Google Maps)

1.3  Geldende regeling

De locatie is gelegen binnen de grenzen van het bestemmingsplan Berkhout - Carwash Kleine Wijzend 

(vastgesteld op 17 juli 2017), Landelijk Gebied (vastgesteld op 27 juli 2013), zoals aangepast bij het Reparatieplan 

landelijk gebied 2017 (vastgesteld op 14 mei 2018) van de gemeente Koggenland. 

Het bestaande bedrijf is geregeld in het bestemmingsplan Berkhout - Carwash Kleine Wijzend. De gronden 

hebben hierin de bestemming Bedrijf - Carwash en daarmee bestemd  voor een carwash ofwel autowasstraat 

met de daarbij behorende gebouwen en overkappingen met daaraan onder andere ondergeschikt de verkoop 

van uitsluitend aan een carwash verbonden producten. De gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen 

en overkappingen mag hierbij niet meer bedragen dan 2.200 m2 met een maximale bouwhoogte van 5,5 meter. 

De locatie van de beoogde uitbreiding is gelegen in het bestemmingsplan Landelijk Gebied, zoals aangepast bij 

het Reparatieplan landelijk gebied 2017. De locatie heeft hierin de bestemming 'Horeca - Uit te werken' en de 

dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 5'. Een fragment van de verbeelding van het bestemmingsplan is 

weergegeven in onderstaande figuur. 
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Uitsnede geldende bestemmingsplannen ter plaatse van de planlocatie

De gronden met de bestemming 'Horeca - Uit te werken' is gericht op het na uitwerking door het college van 

burgemeester en wethouders realiseren van een horecabedrijf, in dit geval een motel. Daarbij is mag 25% van 

het bestemmingsvlak worden bebouwd. Verder zijn voorzieningen, zoals parkeerplaatsen, ontsluitingswegen en 

groenvoorzieningen mogelijk. Een carwash past niet passen binnen deze bestemming.

De gronden met de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 5' zijn ter plaatse van de planlocatie, behalve voor 

de uit te werken horecabestemming, mede bestemd voor het behoud van de aldaar in of op de grond aanwezige 

archeologische waarden. Hierop wordt in paragraaf 4.5 nader ingegaan.

Daarnaast is de gebiedsaanduiding 'geluidzone - spoor' opgenomen die bedoeld is voor het tegengaan van een te 

hoge geluidbelasting van geluidgevoelige objecten vanwege spoorweglawaai.

Paraplubestemmingsplan Parkeren

Voor de gehele gemeente Koggenland is een paraplubestemmingsplan op 17 juni 2019 vastgesteld. In dit 

parapluplan is een parkeerregeling voor de gemeente Koggenland opgenomen. Deze regeling is als een paraplu 

over de geldende bestemmingsplannen gelegd. Er is als het ware een laag aan de betreffende 

bestemmingsplannen toegevoegd. 

Omdat deze regeling alleen voor de bestemmingsplannen geldt die in werking waren na de vaststelling van het 
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paraplubestemmingsplan, is de parkeerregeling integraal overgenomen in het onderhavige bestemmingsplan.
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Hoofdstuk 2  Planbeschrijving

In dit hoofdstuk wordt de huidige en de gewenste situatie van de beide locaties beschreven. De gewenste 

ontwikkelingen moeten in de huidige situatie goed worden ingepast. 

2.1  Huidige situatie

Aan de westzijde van de rijksweg A7, ter hoogte van Hoorn, ligt carpoolplaats 'De Leekerlanden', met daarbij een 

Esso tankstation, een wegrestaurant van McDonald's én de bestaande carwash. De locatie is direct vanaf de A7 

bereikbaar (afslag Hoorn). Aan de oostzijde van de locatie ligt het tracé van de Rijksweg, inclusief de groene 

zones hierlangs en ten westen van deze functies ligt het open agrarisch gebied.

Ten zuiden van de McDonald's bevindt zich een perceel met een omvang van circa 1,7 hectare dat in een 

wig-vorm langs de A7 ligt. De gronden zijn een aantal jaren gelegen ingericht ten behoeve van een carwash. In 

dit deel ligt verder een fietspad dat leidt naar de Berkhouterweg in Hoorn. Het deel ten oosten van de huidige 

carwash en ten zuiden van het restaurant is nog onbebouwd. 

Op basis van het geldende bestemmingsplan geldt voor het terrein een uit te werken horecabestemming, 

gebaseerd op oude rechten om hier een motel te mogen realiseren. Plannen hiervoor zijn er echter niet en 

komen er ook niet meer.

Op die locatie is nu een carwash gevestigd met een modern, milieuvriendelijk en duurzaam concept voor het 

schoonmaken van auto's, met milieuvriendelijke volautomatische kettingwasstraat, acht doe-het-zelf wasboxen, 

een overdekte hal voor gratis stofzuigen van de auto's alsmede mogelijkheden voor het exterieur en interieur 

reinigen van auto's. In ondergeschikte mate is sprake van verkoop van aan de carwash gerelateerde producten, 

zoals poetsmiddelen, bekledingreiniger, glasreiniger, parfums voor auto's, doeken, spons, velgenreiniger en 

ruitensproeier vloeistof.

De projectlocatie is uitstekend gelegen voor de functie. De locatie ligt immers aan een afrit van de A7 en de 

randweg van Hoorn. De locatie is daarmee goed bereikbaar.
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Plancontour met de luchtfoto van de huidige situatie

2.2  Wenselijke ontwikkeling

Het voornemen betreft de uitbreiding van de carwash. Het bedrijf wil gaan uitbreiden met:

wasboxen (waarvan 2 brede grote boxen voor het wassen van auto's met laadklep, caravan, truck en of 

andere voertuigen die groter zijn voor een normale wasbox

1 roll-over machine om grotere busjes machinaal te kunnen wassen;

tegen de wand van het gebouw van de roll-over wil het bedrijf een dogwash en de wasmachines plaatsen.

Voor de feitelijke activiteiten van de carwash is 650 m2 aan extra bebouwing benodigd. In de nieuwe situatie is 

op het terrein derhalve sprake van maximaal 2.500 m2 ten opzichte van de nu toegestaan oppervlakte van 2.200 

m2. De maximale bouwhoogte is 5,5 meter. 

De aanlooproutes zijn, net als in het huidige bestemmingsplan, in een verkeersbestemming geprojecteerd en 

zodoende niet in strijd met het bestemmingsplan. Voor de auto-ontsluiting en de aansluiting op de bestaande 

infrastructuur bestaan meerdere opties. Over de uitwerking hiervan vindt nog overleg plaats met McDonald's. Dit 

geldt ook voor de kruising met het fietspad.
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De voorgestelde situatie is weergegeven in navolgend figuur. 

Toekomstige inrichting van de Carwash

2.3  Ruimtelijke inpassing

De uitbreiding wordt aansluitend op en binnen de structuur van een bestaand stedelijk cluster gebouwd. Langs 

de rijksweg staat een stevige bomenrij, die het zicht op de locatie breekt. Aan de andere zijde ligt het open 

agrarisch gebied. Functies in dit gebied die verstoring van de locatie zouden kunnen ervaren liggen op zodanig 

grote afstand, dat de voorgestelde laagbouw van dat perspectief wegvalt tegen de achtergrond van de bestaande 

functies en de (verhoogd gelegen) snelweg. Dit mede doordat deze vóór het tracé van de snelweg en vóór het 

stedelijke gebied van Hoorn ligt. Vanaf de zuidzijde is er een moment van zicht op de locatie. Dit is geenszins 

bezwaarlijk vanuit landschappelijk oogpunt en biedt perspectief voor een reclame-uiting. Het aanzicht op de 

locatie is weergegeven in de navolgende figuur.
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Huidige aanzicht op de locatie met de carwash links van de bomenrij
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Hoofdstuk 3  Beleidskader

3.1  Rijksbeleid

3.1.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is begin 2012 in werking getreden. Met de Structuurvisie zet het 

kabinet het roer om in het nationale ruimtelijke beleid. Om de bestuurlijke drukte te beperken brengt het Rijk 

de ruimtelijke ordening zo dicht mogelijk bij burgers en bedrijven, laat het meer over aan gemeenten en 

provincies en komen de burgers en bedrijven centraal te staan. Het Rijk kiest voor een selectievere inzet van 

rijksbeleid op slechts 14 nationale belangen. Voor deze belangen is het Rijk verantwoordelijk en wil het 

resultaten boeken. Buiten deze 14 belangen hebben decentrale overheden beleidsvrijheid. Het rijksbeleid doet 

verder geen uitspraken over functiewijzigingen en functieaanpassingen op perceelsniveau en wordt daarom 

voor de locatie niet verder besproken.

3.1.2  Besluit algemene regels ruimtelijke ordening

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) stelt regels voor de 144 aangewezen nationale 

belangen zoals genoemd in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). Dit bestemmingsplan raakt geen 

rijksbelangen zoals deze genoemd zijn in het Barro. 

3.1.3  Ladder voor Duurzame Verstedelijking

n de SVIR is ook 'de ladder voor duurzame verstedelijking' geïntroduceerd. De ladder is ook als procesvereiste 

opgenomen in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Dat betekent dat overheden nieuwe stedelijke 

ontwikkelingen moeten motiveren met oog voor de onderliggende vraag in de regio en de beschikbare ruimte 

binnen het bestaande stedelijke gebied.

De beoogde locatie is een geschikte locatie om de uitbreiding van een bestaande carwash te realiseren. Gezien 

de aard van de beoogde ontwikkeling, is deze nagenoeg niet binnen bestaand stedelijk gebied te realiseren. Op 

korte afstand van woningen zorgen milieu hygiënische aspecten (geluid, licht, enzovoorts) voor belemmeringen. 

Bovendien zijn bestaande bedrijventerreinen niet zonder meer geschikt voor deze bezoekersintensieve functie. 

En locatie aan de A7 is daarom een meer logische functie. Bovendien is een carwash een passende functie in 

nabijheid van een autosnelweg en een tankstation.

3.2  Provinciaal beleid

3.2.1  Omgevingsvisie en Omgevingsverordening NH2020

Het ruimtelijk beleid van de provincie Noord - Holland is vastgelegd in de Omgevingsvisie 2050. In de 

omgevingsvisie geeft de provincie een toekomstbeeld, waaruit het provinciaal belang volgt. Het toekomstbeeld 

is als volgt gedefinieerd: 'De provincie Noord-Holland zorgt dat Noord-Holland een mooie, veelzijdige en 

internationaal concurrerende provincie blijft door in te zetten op klimaatbestendigheid, ruimtelijke kwaliteit en 

duurzaam ruimtegebruik.
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In de Omgevingsverordening NH2020 zijn regels verbonden aan de provinciale hoofdbelangen.

Het plangebied ligt in het werkingsgebied 'landelijk gebied'. In artikel 6.4 (Kleinschalige ontwikkelingen) is 

geregeld dat in een bestemmingsplan een kleinschalige ontwikkeling in landelijk gebied mogelijk gemaakt kan 

worden. Het toegestane bebouwd oppervlak mag niet worden vergroot en dient plaats te vinden op een locatie 

waar een stedelijke functie is toegestaan. Het aantal burgerwoningen mag hierbij niet toenemen. 

Het plangebied maakt deel uit van een cluster van bedrijvigheid en kent op basis van het geldende 

bestemmingsplan ook mogelijkheden om dit cluster uit te breiden. Op basis daarvan wordt geconcludeerd dat 

het plangebied binnen het bestaand stedelijk gebied ligt. Met het oog hierop is het voorgenomen ontwikkeling 

niet in strijd met het provinciaal beleid.

3.3  Gemeentelijk beleid

3.3.1  Structuurvisie 2009 - 2020

De gemeenteraad heeft het ruimtelijk beleid voor de gemeente op 12 oktober 2009 vastgesteld in de 

Structuurvisie 2009 – 2020 en in het bestemmingsplan 'Landelijk Gebied' van 2013. Het ruimtelijk beleid geeft 

richting aan ontwikkelingen in de gemeente. Koggenland is primair een groene gemeente, waar de ruimtelijke 

opgaven samenhangen met de doorontwikkeling van de eigen kernen en het bouwen voor een kwantitatieve en 

kwalitatieve vraag van de eigen bevolking. Daarnaast is er ook sprake van ruimtelijke opgaven voor het landelijk 

gebied.

Voor de locatie is geen specifiek beleid vanuit de Structuurvisie 2009 – 2020 van toepassing. Met de uitbreiding 

van de carwash blijven de kwaliteiten van het landelijk gebied behouden. Er is slechts sprake van een uitbreiding 

op een locatie wat al omringd wordt door bestaande stedelijke functies. Er is geen sprake van een uitbreiding in 

het landelijk gebied. 

3.3.2  Welstandsnota 2012

De welstandsnota van Koggenland is vastgesteld in 2012. Het daarin beschreven beleid is opgesteld vanuit de 

overtuiging dat de lokale overheid het belang van een aantrekkelijke bebouwde omgeving moet en wil 

behartigen. Het beleid geeft de gemeente de mogelijkheid om de aanwezige cultuurhistorische, 

stedenbouwkundige en architectonische waarden te benoemen. Daarnaast speelt de welstandsnota een rol bij 

de ontwikkeling en de beoordeling van bouwplannen. De gebieds- en objectgerichte aanpak beoogt de 

belangrijkste karakteristieken van de bebouwing te beschermen en te zorgen dat nieuwe ontwikkelingen daarop 

voortbouwen. Zo ook voor de gewenste ontwikkeling in het plangebied. 

3.3.3  Beeldkwaliteitsplan Landelijk Gebied Koggenland

Voor het Landelijk gebied van de gemeente Koggenland is een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Nieuwe 

ontwikkelingen worden hieraan getoetst. In het beeldkwaliteitsplan zijn vanuit de verschillende 

landschapstypen binnen de gemeente Koggenland zes gebieden onderscheiden. Deze gebieden zijn op basis van 

het bestaande grondgebruik en het vastgelegde beleid globaal begrensd. 

Voor de nieuwbouw geeft het beeldkwaliteitsplan geen concrete aanwijzingen. Wel moet bij de plaatsing van de 

  
15/67



 

bebouwing rekening worden gehouden met de basiswaarden en bestaande elementen in het landschap. 
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Hoofdstuk 4  Omgevingsaspecten

Naast het feit dat de ontwikkelingen in het plangebied binnen het overheidsbeleid tot stand moet komen, moet 

ook rekening gehouden worden met de aanwezige functies in en rond het gebied. Het uitgangspunt voor het 

wijzigingsplan is dat er een goede omgevingssituatie ontstaat. In dit hoofdstuk zijn de randvoorwaarden, die 

voortvloeien uit de omgevingsaspecten, beschreven.

4.1  Mer-beoordeling

In het Besluit m.e.r. is aangegeven welke activiteiten in het kader van het bestemmingsplan planmer-plichtig, 

projectmer-plichtig of mer-beoordelingsplichtig zijn. Voor deze activiteiten zijn in het Besluit m.e.r. 

drempelwaarden opgenomen. Wanneer niet voldaan wordt aan de drempelwaarden moet het bevoegd gezag bij 

de betreffende activiteiten nagaan of mogelijk sprake is van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. 

Daarbij lettend op de omstandigheden als bedoeld in bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling. 

Deze omstandigheden betreffen:

de kenmerken van de projecten;

de plaats van de projecten;

de kenmerken van de potentiële effecten.

In onderdeel D van de bijlage bij  het Besluit m.e.r. (D11.2) is de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk 

ontwikkelingsproject opgenomen. Ten aanzien van bedrijven ligt de drempelwaarde op een 

bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer. Dit bestemmingsplan heeft een oppervlakte van slechts 6.000 

m2 en is dus niet rechtstreeks planmer-, projectmer of mer-beoordelingsplichtig. Naar het oordeel van de 

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State moet worden gekeken naar de concrete omstandigheden 

van het geval. Onder meer de aard, de omvang en de milieugevolgen van de stedelijke ontwikkeling zijn 

relevant. Als een ontwikkeling aanzienlijke negatieve milieugevolgen heeft dan wijst dit op een stedelijk 

ontwikkelingsproject.

Het ruimtebeslag van de voorgenomen ontwikkeling is beperkt. Op basis van het geldende bestemmingsplan is 

het mogelijk om hier middels een uitwerkingsplan een horecabedrijf in de vorm van een motel te realiseren. De 

impact van een dergelijke functie richting de omgeving is groter dan de beoogde uitbreiding van de carwash. Het 

project past naar zijn aard binnen de omgeving, het sluit aan op de bestaande carwash, wordt ontsloten door een 

Rijksweg en ligt ingeklemd tussen bestaande stedelijke functies. Ook de omvang vormt geen aanleiding om uit 

te gaan van een stedelijk ontwikkelingsproject. Ondanks dat het bebouwde oppervlakte enigszins toeneemt 

wordt het perceel op een verantwoorde wijze in ingepast door de bestaande landschappelijke elementen (zie 

ook paragraaf 2.3). De ruimtelijke uitstraling is beperkt. 

In de volgende paragrafen zijn de mogelijke milieugevolgen nader toegelicht. Hieruit blijkt dat er geen 

significante effecten ontstaan als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling. Met dit bestemmingsplan is sprake 

van een beperkte uitbreiding van de bestaande bedrijfsvoering waarbij het aantal verkeersbewegingen niet 

onevenredig toeneemt. Met de beoogde ontwikkeling kan geconcludeerd worden dat er geen sprake is van een 

stedelijk ontwikkeling zoals in het Besluit Milieueffectrapportage is beschreven. Een  'vormvrije 

m.e.r.-beoordeling' wordt daardoor niet noodzakelijk geacht.
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4.2  Verkeer en parkeren

Aan de aansluiting met de A7 wordt de uitbreiding van mogelijk gemaakt. De uitbreiding wordt ontsloten op de 

bestaande ontsluiting van de carwash en heeft in noordelijk richting een ontsluiting aan het parkeerterrein aan 

de Kleine Wijzend. 

De Kleine Wijzend sluit aan op de rotonde met de Provinciale weg en de aansluiting met de A7. De Provinciale 

weg gaat in oostelijke richting Hoorn, Enkhuizen en Lelystad en de A7 gaat in noordelijke richting naar de 

Afsluitdijk en in zuidelijke richting naar Purmerend, Zaandam en Amsterdam. De locatie heeft daarmee qua 

bereikbaarheid per auto een zeer gunstige ligging.

Ten behoeve van de uitbreiding van het bedrijf is sprake van een beperkte verkeerstoename. De Kleine Wijzend 

is toereikend genoeg om deze verkeerstoename op te kunnen vangen. Er worden geen problemen in de 

verkeersafwikkeling verwacht.

Het fietsverkeer moet in het huidige ontwerp gebruik maken van de ontsluitende weg van de carwash. Er zal 

echter weinig sprake zijn van fietsverkeer; dit betreft met name medewerkers van de McDonald's en een 

beperkte groep fietsende bezoekers van de McDonald's. Omdat dit om een zeer beperkte hoeveelheid fietsers 

gaat, wordt geaccepteerd dat zij voor een kort gedeelte gebruik moeten maken van dezelfde weg als het 

gemotoriseerd verkeer van de carwash. Hierbij zijn geen knelpunten te verwachten. 

Parkeren

Ten noorden van de carwash bevinden zich voldoende parkeerplaatsen. Op piekmomenten is het voorstelbaar 

dat zich voor de carwash een wachtrij vormt. Naar verwachting kan deze wachtrij geheel worden opgevangen op 

het eigen terrein van de carwash. Ook kan tijdelijk zonder problemen worden gewacht op een parkeerplaats van 

de carwash. Het aspect parkeren vormt daarmee geen belemmering.

4.3  Ecologie

Bij de voorbereiding van een ruimtelijk plan dient onderzocht te worden of de Wet natuurbescherming en het 

beleid van de provincie ten aanzien van het provinciaal natuurnetwerk de uitvoering van het plan niet in de weg 

staan. 

Gebiedsbescherming

De bescherming van Natura 2000-gebieden en Beschermde Natuurmonumenten is geregeld in de Wet 

natuurbescherming. Indien ontwikkelingen (mogelijk) leiden tot aantasting van de natuurwaarden binnen deze 

gebieden, moet een vergunning worden aangevraagd. Daarnaast moet rekening worden gehouden met het 

rijksbeleid voor het Natuurnetwerk Nederland (NNN).

Het plangebied ligt buiten ecologisch waardevolle gebieden. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is het 

Markermeer en IJmeer, op een afstand van ruim 1 km ten zuiden van het plangebied. Dit gebied is eveneens het 

dichtstbijzijnde onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Op deze afstand is areaalverlies, 

verstoring, versnippering, of verandering van de waterhuishouding van de Natura 2000 niet aan de orde. Ook is 

  
18/67



 

stikstofdepositie geen belemmering voor dit gebied aangezien het gebied niet stikstof gevoelig is. Het 

dichtstbijzijnde stikstofgevoelig natuurgebied Polder - Zeevang ligt op ruim 12 kilometer. Gezien de beperkte 

verkeerstoename van de uitbreiding en het feit dat de verkeersgeneratie van de aangrenzende rijksweg A7 

vrijwel direct op gaat in het heersende verkeer, is er  geen significante toename van de stikstofdepositie op de 

Natura 2000 te verwachten. Ook niet voor de aanlegfase. Dit blijkt uit een stikstofberekening. Zie hiervoor de 

bijlage 2. Qua gebiedsbescherming geldt daarom geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling.

Soortenbescherming

De soortenbescherming vindt primair plaats via de Wet natuurbescherming. Op grond van deze wet mogen er 

geen beschermde planten en dieren (en hun verblijfplaatsen), die in de wet zijn aangewezen, verstoord worden. 

Onder voorwaarden is ontheffing van deze verbodsbepalingen mogelijk. Voor soorten die vermeld staan op 

bijlage IV van de Habitatrichtlijn en een aantal Rode-Lijst soorten zijn deze voorwaarden zeer streng. 

In het kader van de realisatie van de bestaande carwash is onderzoek gedaan door middel van een quickscan 

(inclusief veldbezoek). Hieruit komt het volgende naar voren:

Er is vastgesteld dat het voorkomen van matig of zwaar beschermde soorten is uitgesloten. Het plangebied bezit 

geen mogelijkheden voor vleermuizen om te verblijven. Wel vliegen er vleermuizen in lage dichtheid. 

Gedurende en na realisatie van de plannen kunnen deze soorten er blijven vliegen. Effecten op vleermuizen 

worden derhalve uitgesloten. Er kunnen daarnaast algemene licht beschermde zoogdieren en amfibieën 

voorkomen. Voor deze algemene soorten bestaat een algemene vrijstelling. 

Voor overige beschermde soort(groep)en is het gebied verder volledig ongeschikt. Op grond van bovenstaande 

analyse worden effecten op matig en zwaar beschermde planten- en diersoorten uitgesloten.

Aangezien de uitbreiding plaatsvindt tussen de bestaande stedelijke functies in, worden negatieve gevolgen 

voor planten- en diersoorten niet verwacht. Om verstoring van broedende soorten te voorkomen wordt zoveel 

mogelijk buiten het broedseizoen (seizoen dat vogels nestelen, broeden en hun jongen verzorgen op het nest) 

gewerkt (15 februari tot 1 september). Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt gecontroleerd of er 

nestelende, broedende of verzorgende vogels zijn binnen de invloedssfeer van het projectgebied. Indien hier 

sprake van is, dan wordt een ecologische deskundige ingeschakeld en worden in de tussentijd de (tijdelijke) 

activiteiten gestaakt en worden nieuwe activiteiten uitgesteld. 

De zorgplicht blijft onverkort van kracht. Deze zorgplicht houdt in dat iedereen voldoende zorg in acht moet 

nemen voor alle in het wild levende dieren, inclusief hun leefomgeving en voor alle planten en hun groeiplaats. 

Dit artikel is derhalve ook gericht op het voorkomen van doden en verwonden van algemene soorten. Voor- en 

gedurende de uitvoering dient hierbij rekening gehouden te worden.
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4.4  Archeologie

Per 1 juli 2016 is de Monumentenwet 1988 vervallen. Een deel van de wet is op deze datum overgegaan naar de 

Erfgoedwet. Het deel dat betrekking heeft op de besluitvorming in de fysieke leefomgeving gaat over naar de 

Omgevingswet, wanneer deze in werking treedt. Dit geldt ook voor de verordeningen, bestemmingsplannen, 

vergunningen en ontheffingen op het gebied van archeologie. Vooruitlopend op de datum van ingang van de 

Omgevingswet zijn deze artikelen te vinden in het Overgangsrecht in de Erfgoedwet, waar ze ongewijzigd van 

toepassing blijven zolang de Omgevingswet nog niet van kracht is. Het plangebied heeft de dubbelbestemming 

'Waarde - Archeologie 5', waarbij een onderzoeksplicht geldt vanaf 20.000 m2 en dieper dan 40 cm onder 

maaiveld. 

De omvang van de uitbreiding blijft ruim onder deze grens. Het plangebied ter hoogte als geheel heeft een 

oppervlakte van circa 6.000 m2. Een archeologisch onderzoek is om die reden niet aan de orde. Het aspect 

archeologie vormt geen belemmering voor het plan.

4.5  Cultuurhistorie

Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening moet in de toelichting van ruimtelijke plannen worden 

beschreven op welke manier rekening wordt gehouden met de cultuurhistorische waarden in het projectgebied. 

De locatie betreft een onbebouwde locatie aan de A7. De locatie maakt geen deel uit van een bebouwingslint in 

het landelijk gebied. Ter plaatse van de planlocatie en directe omgeving gelden geen wezenlijke 

cultuurhistorische waarden. Het aspect cultuurhistorie werkt daarom niet belemmerend voor het beoogde plan. 

4.6  Water

Vanwege het grotere belang van het water in de ruimtelijke ordening, wordt van waterschappen een vroege en 

intensieve betrokkenheid bij het opstellen van ruimtelijke plannen verwacht. Bovendien is de watertoets een 

verplicht onderdeel in de ruimtelijke ordening geworden.

Onderzoek

Het plangebied is gelegen in het landelijk gebied van de gemeente Koggenland. In de huidige situatie is het 

plangebied volledig onbebouwd en onverhard. Het plangebied bestaat volledig uit grasland. 

Het plangebied ligt niet in de nabijheid van een primaire of regionale waterkering. Bovendien ligt het 

plangebied niet in een overstromingsgebied of waterbergingsgebied. Dit werkt dus niet belemmerend voor het 

plan. 

Aan weerszijden van het plangebied zijn waterlopen aanwezig. Ten westen van het plangebied betreft dit een 

secundaire waterloop, aan de oostzijde betreft dit een primaire waterloop. Een deel van de bebouwing ligt 

binnen de beschermingszone van de primaire waterloop die tussen het plangebied en de A7 is gelegen. Met het 

oog op beheer en onderbouw van primaire waterloop zal een onderhoudsstrook van 5 meter moeten worden 

gehandhaafd. In deze zone mogen geen gebouwen of andere obstakels worden gerealiseerd.
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Digitale watertoets

Het plan is kenbaar gemaakt bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Uit de digitale watertoets 

blijkt dat de invloed van het plan op de waterhuishouding mogelijk is, zodanig dat de korte procedure voor de 

watertoets wordt doorlopen. De watertoets is als bijlage 1 toegevoegd. 

Beleid Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft samen met haar partners haar waterbeleid op lange 

termijn (Deltavisie) en op middellange termijn (Waterprogramma 2016-2021) opgesteld. In het Waterprogramma 

2016-2021 (voorheen waterbeheersplan) zijn de programma's en beheerstaken van het hoogheemraadschap 

opgenomen met de programmering en uitvoering van het waterbeheer. Het programma is nodig om het 

beheersgebied klimaatbestendig te maken, toegespitst op de thema s waterveiligheid, wateroverlast, 

watertekort, schoon en gezond water en crisisbeheersing. Door het veranderende klimaat wordt het 

waterbeheer steeds complexer. Alleen door slim samen te werken is integraal en doelmatig waterbeheer 

mogelijk. Bij de ontwikkeling van het Waterprogramma is hieraan invulling gegeven door middel van een 

partnerproces en de ontwikkeling van gezamenlijke bouwstenen.

Waterkwantiteit

Uit de ingediende gegevens blijkt dat de realisatie van het plan geen substantiële toename van verharding en 

bebouwing tot gevolg heeft. Uitgaande van de aangeleverde gegevens vindt binnen het projectgebied een 

verhardingstoename plaats van circa 650 m2. Dit is een zodanige toename dat dit nagenoeg geen gevolgen heeft 

voor de waterhuishoudkundige situatie en er dus geen compenserende maatregelen uitgevoerd hoeven te 

worden. Er wordt geen water gedempt voor bijvoorbeeld een inrit. Eventuele dempingen moet één op één 

worden gecompenseerd binnen hetzelfde peilgebied.

Ten aanzien van de waterkwaliteit kan worden gesteld dat bij de bouw geen uitlogende bouwmaterialen worden 

gebruikt. Daarnaast wordt het afvalwater dat vrijkomt bij het wasproces niet naar het oppervlaktewater geleid, 

maar gescheiden afgevoerd naar de riolering. Olie en reinigingsmiddelen komen derhalve niet in het 

oppervlaktewater terecht. 

4.7  Bedrijven en milieuzonering

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is ruimtelijke afstemming tussen bedrijfsactiviteiten, 

voorzieningen en gevoelige functies (woningen) noodzakelijk. Bij deze afstemming kan gebruik worden gemaakt 

van de richtafstanden uit de basiszoneringslijst van de VNG-brochure Bedrijven en milieuzonering (2009). Een 

richtafstand kan worden beschouwd als de afstand waarbij onaanvaardbare milieuhinder als gevolg van 

bedrijfsactiviteiten redelijkerwijs kan worden uitgesloten. Voor het bepalen van de richtafstanden wordt 

onderscheid gemaakt tussen rustige woonomgevingen en gemengde gebieden.

Dit bestemmingsplan voorziet in de uitbreiding van een carwash. Deze bedrijfsfunctie zelf betreft geen 

milieuhindergevoelige functie. Van een bedrijf als een carwash gaat echter wel hinder uit naar de omgeving. Op 

basis van de VNG-brochure Bedrijven en milieuzonering vallen deze functies in milieucategorie 2. Hiervoor geldt 

een minimaal aan te houden richtafstand tot woningen in een rustige woonwijk van 30 meter. Het maatgevende 
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hinderaspect is in dit geval het aspect geluid. De dichtstbijzijnde hindergevoelige functies, zoals woningen, 

liggen echter op een ruimschoots grotere afstand. 

Bedrijven en milieuzonering werkt dus niet belemmerend voor de vaststelling van dit bestemmingsplan.

4.8  Bodem

Het uitgangspunt voor de bodem in het plangebied is dat de kwaliteit ervan zodanig is, dat er geen risico's voor 

de volksgezondheid ontstaan. Verdachte plekken met betrekking tot de kwaliteit van de bodem moeten vanuit 

een goede ruimtelijke ordening - in het kader van de Wet bodembescherming - bij ruimtelijke plannen en 

projecten worden gesignaleerd. Met het oog op een goede ruimtelijke ordening, dient in geval van ruimtelijke 

ontwikkelingen te worden aangetoond dat de bodem geschikt is voor het beoogde functiegebruik. Ter plaatse 

van locaties die verdacht worden van bodemverontreiniging, moet ten minste verkennend bodemonderzoek 

worden uitgevoerd.

Op beide locaties zijn geen gegevens van onderzoeken bekend. De locaties zijn gezien het gebruik niet verdacht 

voor vervuiling. Dit bestemmingsplan voorziet in een transformatie van een horecabestemming naar een 

carwash. Voorheen waren de gronden agrarisch in gebruik. Er is in de nieuwe situatie geen sprake van een 

transformatie van een functie die gevoelig is voor de plaatselijke bodemkwaliteit. Een carwash is immers een 

functie waarbij mensen niet langdurig op de locatie verblijven. Een onderzoek bij dit bestemmingsplan is 

daarom niet nodig voor de vaststelling van dit bestemmingsplan. 

4.9  Geluid

Het plangebied ligt in de nabijheid van geluidsgezoneerde wegen (met name de A7 en een spoorweg. 

Wet geluidhinder

Op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) geldt rond wegen met een maximumsnelheid hoger dan 30 km/uur, 

spoorwegen en inrichtingen die 'in belangrijke mate geluidhinder veroorzaken', een geluidzone. Bij de 

ontwikkeling van nieuwe geluidsgevoelige objecten binnen deze geluidzones moet akoestisch onderzoek 

worden uitgevoerd om aan te tonen dat de ontwikkeling voldoet aan de voorkeursgrenswaarden die in de wet 

zijn vastgelegd. 

Wegverkeerslawaai

Het plan voorziet in de uitbreiding van een carwash. Deze functie is  op basis van de Wet geluidhinder geen 

geluidsgevoelig object. Een akoestisch onderzoek naar (spoor)weg verkeerslawaai is daarom niet nodig. 

Weg- en spoorwegverkeerslawaai werkt niet belemmerend voor de vaststelling van dit bestemmingsplan. 

4.10  Externe veiligheid

Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's voor de omgeving bij gebruik, opslag en vervoer van 

gevaarlijke stoffen als vuurwerk, LPG en munitie over weg, water en spoor en door buisleidingen. In en rond het 

plangebied zijn geen risicovolle inrichtingen of buisleidingen aanwezig die van invloed kunnen zijn op het 

plangebied.  De werken niet belemmerend voor de realisatie van de carwash.
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De meest nabije inrichting betreft het vulpunt en afgiftepunt voor LPG op het noordelijker gelegen tankstation. 

De uitbreiding ligt echter voldoende afstand hiervan. 

Wel ligt de uitbreiding binnen het invloedsgebied van een transportroute voor gevaarlijke stoffen, te weten de 

A7. Uitgaande dat maximaal twee personeelsleden gedurende een werkdag circa 8 uren op de locatie aanwezig 

zijn en het feit dat klanten maximaal circa 20 - 30 minuten aanwezig zijn, kan worden geconcludeerd worden dat 

er geen sprake is van een toevoeging van een kwetsbaar of beperkt kwetsbaar object. 

Personeel zal zich wel gedurende enige tijd in het invloedsgebied van de A7 bevinden. Echter zijn er ter plaats 

mogelijkheden om vluchten, schuilen en te handelen in geval van gevaarlijke situaties. Er zullen zich geen 

verminderd zelfredzamen bevinden en de vluchtmogelijkheden in afzijdige richting van de snelweg zijn daarom 

voldoende. In de bebouwing van de carwash is voldoende gelegenheid tot schuilen. 

In de bijlage bij dit bestemmingsplan is het Externe Veiligheidsadvies van de Veiligheidsregio Noord-Holland 

Noord gevoegd. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord adviseert de gemeente Koggenland om bij de 

besluitvorming over de invulling van het plangebied Kleine Wijzend 3 te Berkhout de volgende aspecten te

betrekken:

de mogelijke gevaren en gevolgen van een explosie en/of brand door een ongeval met een LPG tankwagen 

of een benzine tankwagen;

het handelingsperspectief dat aanwezige personen hebben om zichzelf in veiligheid te brengen door te 

schuilen of te vluchten;

dat de hulpverlening een ongeval niet kan voorkomen en zich richt op het helpen van slachtoffers en het 

veiligstellen van het gebied;

dat het voorzienbaar lijkt dat door een worst-case scenario er slechts een beperkt aantal slachtoffers kan 

ontstaan;

dat binnen de afstand voor secundaire brand (circa 200 m) van de A7 objecten van buiten af brandveilig 

maken helpt tegen een ongeval met een LPG tankwagen;

dat door het delen van de genoemde risico informatie met de initiatiefnemer, deze zijn ontwerp kan 

optimaliseren in relatie tot de omgevingsrisico's.

Met inachtneming van deze punten kan het ontwerp van de Carwash worden geoptimaliseerd. Het plan is, 

rekening houdend met bovenstaande, vanuit het oogpunt van externe veiligheid uitvoerbaar. 

4.11  Luchtkwaliteit

In hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer zijn de grenswaarden op het gebied van de luchtkwaliteit vastgelegd. 

Daarbij zijn in de ruimtelijke ordeningspraktijk met name de grenswaarden voor stikstofdioxide (NO2) en fijnstof 

(PM10) van belang. Projecten die slechts in zeer beperkte mate bijdragen aan de luchtverontreiniging, zijn op 

grond van het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) daarbij vrijgesteld van toetsing 

aan de grenswaarden. Op grond van de Regeling Niet in betekenende mate (luchtkwaliteitseisen) zijn (onder 

andere) de volgende projecten vrijgesteld van toetsing:

woningbouwprojecten met minder dan 1.500 woningen;

kantoorlocaties met een vloeroppervlak van minder dan 100.000 m2;
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projecten die minder dan 3% van de (toekomstige) grenswaarde voor stikstofdioxide of fijnstof bijdragen. Dit 

komt overeen met 1,2 µg/m3.

Een plan dat slechts in zeer beperkte mate bijdraagt aan luchtverontreiniging is op grond van het besluit 'niet in 

betekenende mate' (NIBM) vrijgesteld van toetsing aan de grenswaarden. Een plan komt hiervoor in aanmerking 

als het voor minder dan 3% van de grenswaarden voor NO2 en PM10 bijdraagt aan de verslechtering van de 

luchtkwaliteit.

Alleen bij een toename van enkele honderden verkeersbewegingen per dag wordt hier niet aan voldaan. Het 

plan zal een dergelijke stijging niet met zich meebrengen. Als gevolg hiervan is geen sprake van verslechtering 

van de luchtkwaliteit. Het plan wordt op dit punt uitvoerbaar geacht. Aanvullend onderzoek is niet noodzakelijk.

4.12  Kabels en leidingen

In en rond het plangebied zijn geen planologisch relevante kabels of leidingen aanwezig waarmee met dit 

bestemmingsplan rekening gehouden moet worden. Wel zijn er (mogelijke) enkele kleinere aansluitingen voor 

de naastgelegen McDonald's vestiging aanwezig. Met de uitvoering van de plannen wordt met deze leidingen 

rekening gehouden. Voor het bestemmingsplan behoeven deze leidingen geen nadere planologische 

bescherming.
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Hoofdstuk 5  Juridische vormgeving

5.1  Het juridische systeem

Het bestemmingsplan voldoet aan alle vereisten die zijn opgenomen in de Wet ruimtelijke ordening (Wro), het 

Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Inherent hieraan is 

de toepassing van de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP) 2012. De SVBP maakt het mogelijk 

om bestemmingsplannen te maken die op vergelijkbare wijze zijn opgebouwd en op een zelfde manier worden 

verbeeld. De SVBP 2012 is toegespitst op de regels die voorschrijven hoe bestemmingsplannen conform de Wro 

en het Bro moeten worden gemaakt. De SVBP geeft bindende standaarden voor de opbouw en de verbeelding 

van het bestemmingsplan, zowel digitaal als analoog. De regels van dit bestemmingsplan zijn opgesteld conform 

deze standaarden.

Het bestemmingsplan regelt de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden van de gronden in het plangebied. De 

juridische regeling is vervat in een verbeelding en bijbehorende regels. Op de verbeelding zijn de verschillende 

bestemmingen vastgelegd, in de regels (per bestemming) de bouw- en gebruiksmogelijkheden.

5.2  Toelichting op de bestemming

In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven op de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden van de 

bestemmingen die in dit plan zijn opgenomen. 

Bedrijf - Carwash

Voor de gewenste ontwikkeling in het plangebied is de bestemming 'Bedrijf - Carwash' van belang. Voor de 

bestemming is qua systematiek aangesloten bij het vigerende bestemmingsplan. Binnen de bestemming is 

gekozen om alleen een carwash ofwel autowasstraat met de daarbij behorende gebouwen en overkappingen 

mogelijk te maken. Daaraan ondergeschikt is de verkoop van uitsluitend aan een carwash verbonden producten 

mogelijk. 

Op basis van het in hoofdstuk 2 beschreven inrichtingsvoorstel is een maximale oppervlakte van 2.500 m2 voor de 

gebouwen en overkappingen voor de bedrijfsvoering van carwash opgenomen. De plaatsing hiervan is niet exact 

vastgelegd. 

Verkeer

Het noordelijk deel van het plangebied is voorzien van de bestemming 'Verkeer'. Hierbij is aangesloten bij de 

bestemming 'Verkeer' die geldt voor de gronden ten noorden hiervan (carpool- en parkeerplaatsen bij de 

McDonald's). 

Waarde - Archeologie 5

Op het perceel is, conform het archeologiebeleid van de gemeente, de bestemming 'Waarde - Archeologie 5' 

opgenomen. Dit ter bescherming van eventueel aanwezig archeologische waarden in het plangebied. Binnen 

deze dubbelbestemming geldt dat bij bouwwerken met een grotere oppervlakte dan 20.000 m² op locaties waar 
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de grond nog niet verstoord is en waar dieper dan 0,40 m wordt gegraven een archeologisch onderzoek verplicht 

is. 

Gebiedsaanduiding geluidzone - spoor

Voor het spoor is een geluidszonering opgenomen. De voor 'geluidzone - spoor' aangeduide gronden zijn mede 

bestemd voor het tegengaan van een te hoge geluidbelasting van geluidgevoelige objecten vanwege 

spoorweglawaai.
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Hoofdstuk 6  Economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid

Wettelijk is bepaald dat de uitvoerbaarheid van het plan aangetoond moet worden. Dit geldt ook voor de 

maatschappelijke en de economische uitvoerbaarheid. Deze worden in dit hoofdstuk beschreven. 

6.1  Economische uitvoerbaarheid en grondexploitatie

Voor de uitvoerbaarheid van het plan is het van belang te weten of het economisch uitvoerbaar is. De 

economische uitvoerbaarheid wordt enerzijds bepaald door de exploitatie van het plan (financiële haalbaarheid) 

en anderzijds door de wijze van kostenverhaal van de gemeente (grondexploitatie).

Financiële haalbaarheid

De ontwikkeling betreft een particulier initiatief, waarin de gemeente geen directe financiële rol of belangen 

heeft. De particulier kan het project volledig financieren. Er zijn voldoende financiële middelen beschikbaar. 

Daarmee is de financiële haalbaarheid voldoende gewaarborgd.

Grondexploitatie

Doel van de in de Wet ruimtelijke ordening opgenomen grondexploitatieregeling is het bieden van ruimere 

mogelijkheden voor het kostenverhaal en het creëren van meer sturingsmogelijkheden. Daarbij wordt 

onderscheid gemaakt tussen de publiekrechtelijke weg via een exploitatieplan en de privaatrechtelijke weg in 

de vorm van overeenkomsten. In het geval van een exploitatieplan kan de gemeente eisen en regels stellen 

voor de desbetreffende gronden, woningbouwcategorieën en fasering. Bij de privaatrechtelijke weg worden 

dergelijke afspraken in een (anterieure) overeenkomst vastgelegd.

Tussen de initiatiefnemer en de gemeente wordt een overeenkomst gesloten. Daarin worden afspraken 

gemaakt over het kostenverhaal met betrekking tot dit project. De gemeente heeft hiermee het kostenverhaal 

verzekerd en hoeft bij dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen. 

6.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Wettelijk bestaat de verplichting om inzicht te geven in de uitvoerbaarheid van een project. Wat dat betreft 

wordt een onderscheid gemaakt in de maatschappelijke en de economische uitvoerbaarheid.

Inspraak en overleg

Het ontwerpbestemmingsplan is in het kader van het vooroverleg toegezonden aan Provincie Noord-Holland, 

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Vanwege de 

kleinschaligheid van het plan wordt het voorontwerp niet voor inspraak ter inzage gelegd.

Zienswijzen

Het ontwerpbestemmingsplan heeft vervolgens voor een periode van zes weken ter inzage gelegen. In deze 

periode is eenieder in de gelegenheid gesteld om een zienswijze kenbaar te maken (artikel 3.8 Wro). Van deze 

gelegenheid is geen gebruik gemaakt. Er zijn geen zienswijzen binnengekomen. 
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Vaststelling

Het bestemmingsplan wordt vervolgens vastgesteld. Het besluit tot vaststelling wordt gepubliceerd en het 

bestemmingsplan ligt zes weken ter inzage. Tijdens die periode bestaat de mogelijkheid beroep bij de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State in te dienen tegen het besluit en het plan.
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Bijlagen bij de toelichting
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Bijlage 1  Resultaten digitale watertoets
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datum 10-12-2020

dossiercode   20201210-12-25022

Project: Berkhout - Carwash Kleine Wijzend (uitbreiding)
Gemeente: Koggenland
Aanvrager: Jan - Jacob Posthumus
Organisatie: Rho Adviseurs

Geachte heer/mevrouw Jan - Jacob Posthumus,

Voor het plan Berkhout - Carwash Kleine Wijzend (uitbreiding)heeft u advies aangevraagd in het kader van de watertoets op 
www.dewatertoets.nl. Met de gegevens die u heeft opgegeven is bepaald dat het plan een beperkte invloed heeft op de waterhuishouding.
Hierdoor kan de korte procedureworden gevolgd voor de watertoets.

Dit betekent dat de beperkte invloed van het plan op de waterhuishouding kan worden ondervangen met standaard maatregelen. Deze
maatregelen vindt u in het onderstaande wateradvies dat u in de ruimtelijke onderbouwing van het plan kunt verwerken. U hoeft dan verder
geen contact met ons op te nemen met betrekking tot de watertoets. Mochten er desondanks vragen zijn dan kunt u op onze watertoetspagina
een link vinden naar de gebiedsindeling van onze regioadviseurs en rechtstreeks contact opnemen met één van hen. (
https://www.hhnk.nl/watertoets/) U kunt ook met ons algemene nummer bellen (072-582 8282) en vragen naar de regioadviseur voor de
gemeente waarin uw plan zich bevindt.

Wij hebben uw aanvraag als een melding ontvangen en zullen deze archiveren. Tijdens de formele overlegprocedures (art 3.1.1 of art 5.1.1)
van uw plan zal het waterschap een controle doen of de conclusies ten aanzien van de wateraspecten kloppen. Indien u tijdens de ter inzage
termijn van uw plan niets van ons hoort, gaan wij akkoord met het plan en kunt u deze email beschouwen als ons formele wateradvies. Indien
wij wel willen/moeten reageren, zullen wij contact met u opnemen.

LET OP:Dit formulier en het watertoetsproces is geen aanvraag voor een Watervergunning. Onze conclusie en wateradvies mogen alleen
gebruikt worden tijdens de (ruimtelijke) planvormingfase. U dient zelf na te gaan welke vergunningen nodig zijn om het plan te realiseren.
Bij het waterschap dient u wellicht een Watervergunning aan te vragen of een melding te maken in het kader van vergunningverlening. Meer
informatie over de Watervergunning vindt u op https://www.hhnk.nl/vergunningen.

Met vriendelijke groet,

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Postbus 250
1700 AG HEERHUGOWAARD

T 072 582 8282
F 072 582 7010
E post@hhnk.nl
W www.hhnk.nl

Wateradvies korte procedure
Via de Digitale Watertoets (www.dewatertoets.nl) is aan Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gevraagd een reactie te geven op
het plan Berkhout - Carwash Kleine Wijzend (uitbreiding)in het kader van de watertoets. In dit advies staan de maatregelen die
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier adviseert om wateroverlast te voorkomen en het water in de sloten schoon te houden. Op
basis van de door de aanvrager/initiatiefnemer ingevoerde gegevens heeft het hoogheemraadschap een aantal opmerkingen. Daarnaast is er



een aantal aspecten die wij graag in de uitwerking van het plan verwerkt willen zien.

Beleid Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft samen met haar partners haar waterbeleid op lange termijn (Deltavisie) en op
middellange termijn (Waterprogramma 2016-2021) opgesteld. In het Waterprogramma 2016-2021 (voorheen waterbeheersplan) zijn de
programma's en beheerstaken van het hoogheemraadschap opgenomen met de programmering en uitvoering van het waterbeheer. Het
programma is nodig om het beheersgebied klimaatbestendig te maken, toegespitst op de thema s waterveiligheid, wateroverlast, watertekort,
schoon en gezond water en crisisbeheersing. Door het veranderende klimaat wordt het waterbeheer steeds complexer. Alleen door slim
samen te werken is integraal en doelmatig waterbeheer mogelijk. Bij de ontwikkeling van het Waterprogramma is hieraan invulling gegeven
door middel van een partnerproces en de ontwikkeling van gezamenlijke bouwstenen.

Daarnaast beschikt het Hoogheemraadschap over een verordening: de Keur 2016. Hierin staan de geboden en verboden die betrekking
hebben op watergangen en waterkeringen. Voor het uitvoeren van werkzaamheden kan een vergunning nodig zijn. De werkzaamheden in of
nabij de watergangen en waterkeringen worden getoetst aan de beleidsregels die u op onze website kunt vinden (https://www.hhnk.nl/keur/).

Verharding en compenserende maatregelen
Uit uw gegevens blijkt dat er geen / slechts in zeer beperkte mate sprake is van een toename van de verharding. Omdat dit een dermate klein
gevolg heeft voor de waterhuishoudkundige situatie hoeven er geen compenserende maatregelen uitgevoerd te worden.

Waterkwaliteit en riolering
In het plan wordt een gescheiden riolering aangelegd, waarbij het hemelwater wordt afgekoppeld van de riolering. Dit komt overeen met de
basisdoelstelling van het hoogheemraadschap om het hemelwater van nieuwe oppervlakken zoveel mogelijk te scheiden van het afvalwater.
Voorwaarde is wel dat het hemelwater als schoon kan worden beschouwd. Bij voorkeur wordt afstromend hemelwater van verharde
oppervlakken eerst voorgezuiverd door een berm, wadi of bodempassage.

U heeft aangegeven dat er binnen het plan geen sprake is van activiteiten die als gevolg kunnen hebben dat vervuild hemelwater naar het
oppervlaktewater afstroomt. Het hemelwater kan dus als schoon worden beschouwd. Het is daarom niet doelmatig om het af te voeren naar
de rioolwaterzuiveringsinrichting (RWZI). Dit betekent dat we voor de nieuwe ontwikkeling adviseren om een gescheiden stelsel aan te
leggen.

Wij adviseren om met het oog op de waterkwaliteit het gebruik van uitloogbare materialen zoals koper, lood en zink zoveel mogelijk te
voorkomen.

Tot Slot
De initiatiefnemer van het plan is zelf verantwoordelijk voor de regeling, financiering en de realisatie van alle maatregelen die voortvloeien
uit het plan. Mocht de inhoud van het plan wijzigen, dan verzoeken wij u vriendelijk ons een geactualiseerde versie toe te sturen. Ook
ontvangen wij graag een exemplaar van het definitieve en goedgekeurde plan.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er desondanks vragen zijn, dan kunt u contact opnemen via 072
- 582 8282 en vragen naar de contactpersoon voor uw gemeente.

www.dewatertoets.nl
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Bijlage 2  Stikstofonderzoek
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- MEMO 
 

 

In opdracht van de gemeente Hoorn is een stikstofdepositieberekening uitgevoerd voor de aanleg- en exploitatiefase van de 

uitbreiding van een carwash aan de Kleine Wijzend 3 in Berkhout. In deze berekening is rekening gehouden met verkeersbe-

wegingen en de inzet van diesel aangedreven materieel. Het voornemen is om twee nieuwe grote wasboxen te realiseren, 

zodat er ook service aan grotere voertuigen kan worden verleend. Verder zal er er één roll-over-machine worden geplaatst 

om zo grotere busjes te kunnen wassen. Tegen de wand van het roll-over-machinegebouw worden wasmachines en een 

dogwash geplaatst. De uitbreiding heeft een omvang van 650 m2 bvo.  

 

1.1 WETTELIJK KADER 

Naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 met betrekking 

tot het Programma Aanpak Stikstof wordt bij vrijwel ieder plan stilgestaan bij de mogelijke stikstofemissie en het effect daar-

van op Natura 2000-gebieden.   

 

Uitspraak Porthos 

Op 2 november 2022 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak gedaan over de bouwvrij-

stelling die per 1 juli 2022 via de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn) en het Besluit stikstofreductie en natuur-

verbetering (Bsn) in werking is getreden. De Wsn en de Bsn regelden een vrijstelling voor de vergunningsplicht van artikel 

2.7 lid 2 Wnb voor de aanlegfase van bouwwerkzaamheden. Met de uitspraak van 2 november 2022 komt deze bouwvrij-

stelling (zgn. aanlegfase) te vervallen. Voor ruimtelijke plannen en projecten dient daarom de aanleg- en exploitatiefase 

meegenomen te worden om te bepalen of er een stikstofdepositie is. In het voorliggende onderzoek zijn de aanleg- en ex-

ploitatiefase meegenomen in de berekening. 

 

 

2. AERIUS-CALCULATOR EN UITGANGSPUNTEN 

 

2.1 AERIUS, release 20 januari 2022 

 

Met behulp van de nieuwe release van het rekenprogramma AERIUS-calculator (release 20 januari 2022)  is gekeken naar de 

depositie op de meest nabijgelegen Natura 2000-gebieden (automatische berekening). Vanuit de AERIUS-calculator is ver-

volgens een PDF-bestand met resultaten gegenereerd. In figuur 1 is het projectgebied met de daaromheen liggende Natura 

2000-gebieden weergegeven. De Natura 2000-gebieden die binnen 25 kilometer van het projectgebied zijn gelegen betreffen 

o.a. de Veluwe, Veluwerandmeren, Ketelmeer & Vossemeer en Rijntakken.  
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2.2 Aanlegfase  

 

Om te verkennen welke effecten kunnen optreden tijdens de sloop- en aanlegfase is een berekening uitgevoerd. Voor het 

dieselgebruik is uitgegaan van inputgegevens van vergelijkbare projecten. Het aantal verkeersbewegingen in de aanlegfase 

bedraagt nooit meer dan het aantal in de exploitatiefase, maar is wel afzonderlijk opgenomen in de berekening.  

 

De volgende uitgangspunten voor de aanlegfase zijn gehanteerd: 

1. Voor de aanlegfase wordt uitgegaan van 200 verkeersbewegingen (zware motorvoertuigen) per jaar voor de aan- en 

afvoer van materiaal en materieel. Voor het vervoer van personeel zijn er 6 verkeersbewegingen per etmaal. Voor de 

Figuur 1 Projectgebied met de daaromheen liggende Natura 2000-gebieden 
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rijroute is uitgegaan van een rijroute naar de Provinciale weg, waarna het wegverkeer direct opgaat in het heersende 

verkeersbeeld. Het wegverkeer vormt hier een marginaal aandeel van het overige wegverkeer.  

2. De aanlegfase van de  de carwash valt te splitsen in de voorbereiding-/grondwerk en de bouwfase. Het voorbereiding-

/grondwerk draait om de aanleg van de funderingen, rioleringen, bekabeling, wegen, bestrating, straatmeubilair en 

groenvoorzieningen. Gedurende de bouwfase vindt de daadwerkelijke constructie van de wasboxen en het roll-over-

machinegebouw plaats. 

3. De aanlegfase heeft een duur van 5 maanden (110 werkdagen en 880 werkuren). Het voorbereiding-/grondwerk duurt 

respectievelijk 20% van de gehele aanlegfase (176 werkuren). De bouwfase heeft een duur van 80% van de gehele aan-

legfase (704 werkuren).  

4. Gedurende het voorbereiding-/grondwerk wordt gedurende 80% van de werkuren dieselmaterieel ingezet. Dit komt 

neer op 141 uur. Dit dieselmaterieel (STAGE IV 75-560 kW) heeft een gemiddeld dieselverbruik van 20 liter per uur. 

Gedurende de bouwfase wordt gedurende 40% van de werkuren dieselmaterieel ingezet. Dit komt neer op 282 uur. Het 

dieselmaterieel STAGE IV 75-560 kW heeft een verbruik van 5 liter per uur. Een overzicht is weergegeven in tabel 1.  

5. In de berekening is ook het literverbruik van Adblue in dieselmotoren gespecificeerd. In combinatie met SCR-technologie 

(selectieve katalystische reductie) zorgt dit voor reductie van de emissie van stikstofoxide (NOx). Het Adblue verbruik 

bedraagt ongeveer 5 liter per 100 liter diesel. In de berekening is het Adblue verbruik daarom op 5% van het dieselver-

bruik gespecificeerd. In de berekening is het Adblue-verbruik daarom op 5% van het dieselverbruik gespecificeerd. Het 

Adblue-verbruik gedurende het voorbereiding-/grondwerk en de bouwfase bedraagt respectievelijk 141 en 70,5 liter. 

 

              Tabel 1: uitgangspunten dieselverbruik materieel aanlegfase 

Aanlegfase STAGE Aantal 

uur 

Dieselver-

bruik in L/uur 

Totaal Dieselver-

bruik in L 

Adblue-verbruik 

Voorbereiding-

/grondwerk 

Stage IV, 

75-560 kW  

141 20 2.820 141 

Bouwfase STAGE IV, 

75-130 kW 

282 5 1.410 70,5 

    4.230  

 

Omdat het materieel verspreid over het bouwterrein wordt ingezet is de emissie ingevoerd als vlakbron in het projectgebied. 

 

 

3. RESULTATEN EN CONCLUSIE 

 

In het bijgevoegde PDF-bestand is de ligging van de bronnen en het resultaat weergegeven. Uit de berekening van de aan-

legfase blijkt dat de stikstofdepositie nergens hoger is dan afgerond 0,00 mol/ha/jaar en er derhalve geen relevant effect is. 

Negatieve effecten in de vorm van vermesting en verzuring zijn derhalve niet aan de orde. De effecten van het wegverkeer 

zijn in de AERIUS-calculator zowel via het SRM-II model als het OPS-model berekend. Hierdoor zijn de effecten van het weg-

verkeer tot een afstand van 25 kilometer berekend. De effecten van andere bronnen zijn ook tot een afstand van 25 kilometer 

berekend. Voor dit project geldt geen vergunningplicht op basis van de Wet natuurbescherming (Wnb).  

 

 



BIJLAGE 1 AERIUS-BEREKENING AANLEGFASE 



Dit document geeft een overzicht van de invoer en

rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS

Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen

stikstofgevoelige Natura ����-gebieden, op

rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of

leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de

Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een

aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel

relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste

of bijna overbelaste situatie voor stikstof.

Overzicht

Samenvatting situaties

Resultaten

Detailgegevens per emissiebron

Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers

Projectberekening



Contactgegevens

Rechtspersoon Rho Adviseurs

Inrichtingslocatie Kleine Wijzend 3,

- Berkhout

Activiteit

Omschrijving Berkhout - Kleine Wijzend 3

Toelichting Aanlegfase

Berekening

AERIUS kenmerk RzCBtBoPnbEH

Datum berekening 25 november 2022, 13:28

Rekencon�guratie Wnb-rekengrid

Totale emissie

Rekenjaar Emissie NH₃ Emissie NOₓ
Situatie 1 - Beoogd 2023 1,0 kg/j 44,6 kg/j

Resultaten

Hoogste depositie Hexagon Gebied

Situatie 1 - Beoogd -

Gekarteerd oppervlak met toename (ha) -

Gekarteerd oppervlak met afname (ha) -

Grootste toename van depositie -

Grootste afname van depositie -

Projectberekening
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Situatie 1 (Beoogd), rekenjaar 2023

Emissiebronnen

Emissie NH₃ Emissie NOₓ

1

Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning |

Aanlegfase dieselmaterieel

1,0 kg/j 44,2 kg/j

 Verkeersnetwerk 16,3 g/j 0,4 kg/j

Projectberekening
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Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn

Niet bepaald

Grootste afname van depositie

Grootste toename van depositie

Hoogste totale depositie

De bronnen op de kaart horen bij de Beoogde situatie.

500 m

Projectberekening
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Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Situatie 1" (Beoogd) incl.

saldering e/o referentie

Berekend (ha

gekarteerd)

Hoogste totale

depositie (mol

N/ha/jr)

Met toename (ha

gekarteerd)

Grootste toename

(mol N/ha/jr)

Met afname (ha

gekarteerd)

Grootste afname

(mol N/ha/jr)

Totaal - - - - - -

Projectberekening
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Situatie 1, Rekenjaar 2023

1

Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning

Naam Aanlegfase

dieselmaterieel

NOₓ 44,2 kg/j

NH₃ 1,0 kg/j

Naam Stageklasse BrandstofverbruikDraaiurenAdBlue

verbruik

Stof Emissie

Voorbereiding-/grondwerk

Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW,

diesel, SCR: ja

2820 l/j 141 u/j 141 l/j NOₓ 28,9

kg/j

NH₃ 0,7

kg/j

Bouwfase

Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW,

diesel, SCR: ja

1410 l/j 282 u/j 71 l/j NOₓ 15,3

kg/j

NH₃ 0,3

kg/j

2

Wegverkeer | Weg

Naam Wegverkeer aanlegfase Links Rechts NOₓ 0,4 kg/j

Wegtype Binnen bebouwde kom (doorstromend) Type scherm - - NO₂ 45,2 g/j

Rijrichting Beide richtingen Hoogte - - NH₃ 16,3 g/j

Tunnelfactor 1 Afstand tot de weg - -

Type hoogte ligging Normaal

Weghoogte 0 m

Beschrijving Voertuigtype/euroklasse Voertuigen In �le

Voorgeschreven factoren Licht verkeer 6 p/etmaal 0,0 %

Voorgeschreven factoren Middelzwaar vrachtverkeer 0 p/etmaal 0,0 %

Voorgeschreven factoren Zwaar vrachtverkeer 0 p/etmaal 0,0 %

Voorgeschreven factoren Busverkeer 0 p/etmaal 0,0 %

Voorgeschreven factoren Licht verkeer 0 p/jaar 0,0 %

Voorgeschreven factoren Middelzwaar vrachtverkeer 0 p/jaar 0,0 %

Voorgeschreven factoren Zwaar vrachtverkeer 200 p/jaar 0,0 %

Voorgeschreven factoren Busverkeer 0 p/jaar 0,0 %

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,

kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.

Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar

is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden

verleend, zijn voorbehouden.

Projectberekening
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Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie ����.�_��������_�d�bf�����

Database versie ����.�_�d�bf�����

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/

Projectberekening
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1  plan:

het bestemmingsplan Kleine Wijzend 3, Bobeldijk met identificatienummer NL.IMRO.1598.BPLGKlwijzend3-va01 

van de gemeente Koggenland;

1.2  bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen;

1.3  aan een carwash verbonden producten:

producten voor het reinigen van auto's, waaronder poetsmiddelen, bekledingreiniger, glasreiniger, parfums voor 

auto's, doeken, spons, velgenreiniger, ruitensproeier vloeistof;

1.4  aanduiding:

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels 

worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden; 

1.5  aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.6  archeologisch waardevol terrein:

een terrein waarin zich voorwerpen of bewoningssporen van vroegere samenlevingen bevinden;

1.7  bebouwing:

één of meer gebouwen en/of andere bouwwerken;

1.8  bestaand:

ten aanzien van de aanwezige bouwwerken en de werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden, en het 

overige gebruik:

bestaand ten tijde van het inwerkingtreden van het bestemmingsplan;

1.9  bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak;

1.10  bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.11  bijbehorend bouwwerk:

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend 

hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of overkapping; 
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1.12  bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een 

bouwwerk;

1.13  bouwgrens:

de grens van een bouwvlak;

1.14  bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing 

is toegelaten;

1.15  bouwperceelgrens:

een grens van een bouwperceel;

1.16  bouwvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen 

en andere bouwwerken, zijn toegelaten;

1.17  bouwwerk:

een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is verbonden;

1.18  gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten 

ruimte vormt;

1.19  geluidszoneringsplichtige inrichting:

een inrichting, bij welke ingevolge de Wet geluidhinder rondom het terrein van vestiging in een 

bestemmingsplan een geluidszone moet worden vastgesteld;

1.20  geluidsbelasting:

de geluidsbelasting vanwege een weg, een spoorweg en/of een industrieterrein;

1.21  geluidsgevoelige objecten:

gebouwen welke dienen ter bewoning of andere geluidsgevoelige gebouwen, zoals bedoeld in de Wet 

geluidhinder en/of het Besluit geluidhinder;

1.22  geluidsgevoelige functies:

in een gebouw of op een terrein aanwezige functies die maken dat een gebouw of een terrein als 

geluidsgevoelig object wordt aangemerkt;

1.23  hogere grenswaarde:

een bij een bestemmingsplan in acht te nemen maximale waarde voor de geluidsbelasting van geluidsgevoelige 

objecten, die hoger is dan de voorkeurgrenswaarde en die in een concreet geval kan worden vastgesteld op 

grond van de Wet geluidhinder en/of het Besluit geluidhinder;
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1.24  kwetsbaar object:

een object waarvoor ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een grenswaarde voor het risico c.q. 

een risicoafstand tot een risicovolle inrichting is bepaald, die in acht genomen moet worden;

1.25  landschappelijke waarden:

waarden in verband met de verschijningsvorm van een gebied en de aanwezigheid van waarneembare 

structuren en/of elementen in dat gebied;

1.26  natuurlijke waarden:

de aan een gebied toegekende waarden in verband met de geologische, bodemkundige en biologische 

elementen voorkomende in dat gebied. Onderdeel van de natuurlijke waarden vormt steeds een beoordeling 

van de soortbescherming op basis van de Flora- en faunawet;

1.27  overkapping:

elk bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat een overdekte ruimte vormt zonder dan wel met ten hoogste één wand;

1.28  peil:

a. indien op het land wordt gebouwd:

1. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de hoogte van 

de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;

2. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de hoogte 

van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;

3. voor gebouwen, gesitueerd op een dijk of talud, indien de voorgevel van een gebouw wordt gesitueerd 

binnen een afstand van 5,00 meter uit de grens van een bestemming 'Verkeer': de kruin van de dijk;

4. voor gebouwen gesitueerd langs een dijk of talud, indien de voorgevel van een gebouw gelegen is 

binnen een afstand van 5,00 meter uit de grens van de bestemming 'Verkeer': de bovenkant van de weg;

b. indien op of in het water wordt gebouwd: de hoogte van het terrein ter plaatse van het meest nabijgelegen 

punt waar het water grenst aan het vaste land;

1.29  perceelsgrens:

de grens van een perceel;

1.30  risicogevoelig bouwwerk cq. risicogevoelig object

bouwwerken en andere objecten, waaronder terreinen, die bestemd zijn voor het regelmatig verblijf van 

mensen, al dan niet gedurende een gedeelte van de dag;

1.31  risicovolle inrichting:

een inrichting, bij welke ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een grenswaarde, een richtwaarde 

voor het risico c.q. een risico-afstand moet worden aangehouden bij het in het bestemmingsplan toelaten van 

kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten;

1.32  voorkeurgrenswaarde:

de bij een bestemmingsplan in acht te nemen maximale waarde voor de geluidsbelasting van geluidsgevoelige 

objecten, zoals deze rechtstreeks kan worden afgeleid uit de Wet geluidhinder en/of het Besluit Geluidhinder;
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1.33  vuurwerkbedrijf:

een bedrijf dat in hoofdzaak is gericht op de vervaardiging of assemblage of de handel in vuurwerk, c.q. de 

opslag van vuurwerk en/of de daarvoor benodigde stoffen.
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  de dakhelling:

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

2.2  de goothoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen 

constructiedeel;

2.3  de inhoud van een bouwwerk:

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 

scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;

2.4  de bouwhoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk met uitzondering van 

ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen 

bouwonderdelen;

2.5  de oppervlakte van een bouwwerk:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het 

gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk;

2.6  de afstand tot de (bouw)perceelgrens:

tussen de grenzen van een bouwperceel en een bepaald punt van het op dat bouwperceel voorkomend 

(hoofd)gebouw, waar die afstand het kortst is;
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Bedrijf - Carwash

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf - Carwash' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. een carwash ofwel autowasstraat met de daarbij behorende gebouwen en overkappingen;

met daaraan ondergeschikt:

b. verkoop van uitsluitend aan een carwash verbonden producten;

c. kleinschalige duurzame energiewinning;

d. wegen en paden;

e. water;

met de daarbijbehorende:

f. terreinen;

g. wegen en paden

h. andere bouwwerken.

3.2  Bouwregels

Deze bouwregels zijn eveneens van toepassing voor functies die na afwijken van de gebruiksregels aan de 

bestemming zijn toegevoegd.

3.2.1  Algemeen

Voor het bouwen gelden de volgende algemene regels:

a. per bestemmingsvlak mogen uitsluitend bouwwerken ten behoeve van de ter plaatse gevestigde 

bedrijvigheid worden gebouwd;

b. er zullen geen bedrijfswoningen worden gebouwd.

3.2.2  Gebouwen en overkappingen genoemd onder 3.1.a

Voor het bouwen van de in lid 3.1 onder a bedoelde gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van de gebouwen en overkappingen zal ten hoogste 5,50 m bedragen;

b. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen en overkappingen zal niet meer bedragen dan 2.500 m2; 

c. de afstand van gebouwen tot de bestemmingsgrens moet ten minste 2,00 m bedragen.

3.2.3  Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen; 

b. de bouwhoogte van palen en masten zal ten hoogste 7,00 m bedragen; 

c. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken zal ten hoogste 5,00 m bedragen.

3.3  Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

  
53/67



 

a. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor andere bedrijvigheid dan bedoeld in lid 3.1;

b. het opslaan en/of stallen van producten, materiaal, en naar de aard daarmee gelijk te stellen goederen vóór 

de naar de weg gekeerde gevel(s) de bedrijfsgebouwen;

c. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor detailhandel, anders dan ondergeschikte detailhandel in 

aan een carwash verbonden producten;

d. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve doeleinden;

e. het gebruik van de gronden ten behoeve van een paardrijbak.

3.4  Afwijken van de gebruiksregels

3.4.1  Gelijkwaardige bedrijvigheid

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 3.3 onder a in die zin dat de 

gronden en bouwwerken worden gebruikt voor bedrijven welke naar de aard en de invloed op de omgeving 

vergelijkbaar zijn met de genoemde bedrijven, mits:

a. het niet betreft detailhandelsbedrijven, geluidzoneringsplichtige, risicovolle inrichtingen en/of 

vuurwerkbedrijven;

b. zwaar verkeer of veel verkeer aantrekkende bedrijvigheid uitsluitend aan wegen die daarop zijn berekend, 

gevestigd wordt;

c. de bedrijfsvestiging plaatsvindt binnen de bestaande oppervlakte aan gebouwen;

d. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de woonsituatie en de 

gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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Artikel 4  Verkeer

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wegen en paden;

b. sloten, bermen en beplanting;

c. parkeervoorzieningen;

d. waterhuishoudkundige voorzieningen, waaronder waterberging; 

met de daarbijbehorende:

e. geluidwerende voorzieningen;

f. andere bouwwerken, waaronder bruggen, dammen en/of duikers, en naar de aard daarmee gelijk te stellen 

kunstwerken.

4.2  Bouwregels

4.2.1  Gebouwen en overkappingen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd.

4.2.2  Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken geldt de volgende regel:

de bouwhoogte van andere bouwwerken, anders dan rechtstreeks ten behoeve van de geleiding, beveiliging 

en regeling van het verkeer, zal ten hoogste 15,00 m bedragen.
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Artikel 5  Waarde - Archeologie 5

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie 5' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 

bestemming(en), mede bestemd voor:

het behoud en de bescherming van de te verwachten archeologische waarden van de gronden.

5.2  Bouwregels

5.2.1  Algemeen

Voor bouwwerken met een oppervlakte groter dan 20.000 m² en dieper dan 0,40 m, moet alvorens een 

omgevingsvergunning voor het bouwen wordt verleend, door de aanvrager een rapport worden overgelegd 

waarin, naar het oordeel van het bevoegd gezag:

a. de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag kunnen worden verstoord in voldoende 

mate zijn vastgesteld, en:

b. in voldoende mate is aangegeven op welke wijze de archeologische waarden worden bewaard en/of 

gedocumenteerd.

5.2.2  Advies archeoloog

Alvorens het bevoegd gezag beslist over een vergunning als bedoeld in lid 5.2.1 winnen zij advies in bij de 

archeologisch deskundige omtrent de vraag of door het verlenen van de omgevingsvergunning geen 

onevenredige afbreuk wordt of kan worden gedaan aan de archeologische waarden, en zo ja welke voorwaarden 

dienen te worden gesteld. In sommige gevallen volstaat een Archeologische Quickscan als duidelijk is dat de 

geplande ingrepen geen onevenredige afbreuk doen aan de aanwezige archeologische waarden. 

5.2.3  Voorwaarden

Indien uit het in lid 5.2.1 genoemde rapport of de in lid 5.2.2 genoemde Quickscan blijkt dat de archeologische 

waarden van de gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwen zullen worden 

verstoord, kan het bevoegd gezag een of meer van de volgende voorwaarden verbinden aan de 

omgevingsvergunning:

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische waarden in de  

bodem kunnen worden behouden;

b. de verplichting tot het doen van opgravingen;

c. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten begeleiden door 

een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het bevoegd gezag 

bij de vergunning te stellen kwalificaties.

5.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

5.3.1  Vergunningplicht

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is ongeacht het bepaalde in de regels 

bij de andere op de gronden van toepassing zijnde bestemmingen een omgevingsvergunning vereist:

a. het ontgronden, afgraven (waaronder het graven van watergangen en waterpartijen), egaliseren en ophogen 

van gronden en/of het anderszins ingrijpend wijzigen van de bodemstructuur;

b. het uitvoeren van overige grondbewerkingen;
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c. het verwijderen en/of aanbrengen van bomen en diepwortelende beplanting;

d. het aanleggen van ondergrondse energie-, transport- en of communicatieleidingen.

5.3.2  Uitzonderingen

Het bepaalde in lid 5.3.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die:

a. het normale onderhoud betreffen;

b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan;

c. in het kader van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen worden uitgevoerd, mits verricht 

door een daartoe bevoegde instantie;

d. niet dieper gaan dan 0,40 m beneden het maaiveld en een kleinere oppervlakte dan 20.000 m² beslaan.

5.3.3  Toetsingscriteria

De in lid 5.3.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige afbreuk wordt 

gedaan aan de archeologische waarden van de gronden.

5.3.4  Archeologisch rapport

Alvorens een omgevingsvergunning wordt verleend, moet door de aanvrager een rapport worden overgelegd 

waarin, naar het oordeel van het bevoegd gezag:

a. de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag kunnen worden verstoord in voldoende 

mate zijn vastgesteld, en:

b. in voldoende mate is aangegeven op welke wijze de archeologische waarden worden bewaard en/of 

gedocumenteerd.

5.3.5  Voorwaarden

Indien uit het in lid 5.3.4 genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het 

uitvoeren van werken of werkzaamheden zullen worden verstoord, kan het bevoegd gezag een of meer van de 

volgende voorwaarden verbinden aan de omgevingsvergunning:

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor de archeologische waarden in de 

bodem kunnen worden behouden;

b. de verplichting tot het doen van opgravingen;

c. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten begeleiden door 

een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het bevoegd gezag 

bij de vergunning te stellen kwalificaties.

5.4  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming 'Waarde - Archeologie 5' 

geheel of gedeeltelijk wordt verwijderd, indien op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat ter 

plaatse geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 6  Anti-dubbeltelregel

Grond welke eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is of 

alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

  
58/67



 

Artikel 7  Algemene aanduidingsregels

7.1  geluidzone - spoor

7.1.1  Aanduidingsomschrijving

De voor 'geluidzone - spoor' aangeduide gronden zijn mede bestemd voor het tegengaan van een te hoge 

geluidbelasting van geluidgevoelige objecten vanwege spoorweglawaai.

7.1.2  Bouwregels 

a. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

1. een op grond van de daar voorkomende bestemming(en) toelaatbaar geluidsgevoelig gebouw, of de 

uitbreiding daarvan, mag slechts worden gebouwd indien de geluidsbelasting vanwege de spoorweg van 

de gevels van deze geluidsgevoelige gebouwen niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende 

voorkeursgrenswaarde of een vastgestelde hogere grenswaarde;

2. de op grond van de regels van de daar voorkomende bestemming(en) toegelaten uitbreidingen van 

geluidsgevoelige gebouwen mogen, indien de afstand tot de rand van de spoorweg met meer dan 10% 

wordt verkleind, slechts worden gebouwd, indien de geluidsbelasting vanwege de spoorweg van de 

gevels van deze geluidsgevoelige gebouwen niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende 

voorkeursgrenswaarde of een vastgesteld hogere grenswaarde.

b. Op of in deze gronden mogen geen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, behoudens die 

welke op grond van de regels van de daar voorkomende bestemming(en) zijn toegelaten.

7.1.3  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de aanduiding 'geluidzone - spoor' wordt 

aangebracht en/of wordt verwijderd, mits:

deze wijzigingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast indien de zone aangepast moet worden als gevolg 

van een wijziging van de feitelijke inrichting van de spoorweg, dan wel als gevolg van een toe- of afname van 

de intensiteit van het treinverkeer.
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Artikel 8  Algemene afwijkingsregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken:

de bij recht in de regels gegeven afmetingen en percentages, met uitzondering van de oppervlakte- en 

inhoudsmaten, tot ten hoogste 10% van die afmetingen en percentages.  
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Artikel 9  Algemene wijzigingsregels

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat:

de gronden ter plaatse worden voorzien van de aanduiding 'antennemast', mits:

1. de bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde, ten behoeve van zend-, ontvangst- en/of 

antennemasten, ten hoogste 40,00 m zal bedragen;

2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke waarden, de 

woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; 
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Artikel 10  Overige regels

10.1  Voldoende parkeergelegenheid

a. Een bouwwerk, waarvan een behoefte aan parkeergelegenheid wordt verwacht, mag niet worden gebouwd 

of verbouwd wanneer voor dit bouwwerk op het bouwperceel of in de omgeving daarvan niet in voldoende 

parkeergelegenheid is voorzien.

b. Bij een omgevingsvergunning wordt beoordeeld of sprake is van voldoende parkeergelegenheid aan de hand 

van de normen die zijn neergelegd in de beleidsregels Nota parkeernormen gemeente Koggenland 2018, 

vastgesteld 8 mei 2018, met dien verstande dat indien gedurende de planperiode een nieuwe versie 

verschijnt, met deze nieuwe versie rekening wordt gehouden. Hierbij kunnen nadere eisen worden 

opgenomen over het realiseren en in stand houden van parkeergelegenheid op eigen terrein.

c. Tot een gebruik, strijdig met de gegeven bestemmingen, wordt in ieder geval gerekend een functiewijziging 

of -uitbreiding van bouwwerken of onbebouwde gronden in een functie met een grotere parkeerbehoefte, 

zonder dat in voldoende mate ruimte aanwezig is ten behoeve van het parkeren of stallen van auto's. Deze 

bepaling geldt niet:

1. voor bestaand gebruik;

2. voor zover op andere wijze in de nodige parkeer- of stallingsruimte wordt voorzien.

Tot een gebruik in strijd met dit bestemmingsplan wordt ook begrepen het gebruiken dan wel laten gebruiken 

van gronden of bouwwerken waarbij de parkeergelegenheid die is vereist en aangelegd op grond van sublid b en 

d niet in stand wordt gelaten.

d. Ten aanzien van het bepaalde onder c wordt beoordeeld of sprake is van voldoende parkeergelegenheid aan 

de hand van de normen die zijn neergelegd in de beleidsregels Nota parkeernormen gemeente Koggenland 

2018, vastgesteld 8 mei 2018, met dien verstande dat indien gedurende de planperiode een nieuwe versie 

verschijnt, met deze nieuwe versie rekening wordt gehouden, waarbij alleen gelet wordt op de toename van 

de parkeerbehoefte als gevolg van de functiewijziging of -uitbreiding. Hierbij kunnen nadere eisen worden 

gesteld aan de situering en omvang van de parkeergelegenheid ten behoeve van het realiseren en in stand 

houden van parkeergelegenheid op eigen terrein.

e. Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in sub a en c en worden toegestaan 

dat in minder dan voldoende parkeergelegenheid wordt voorzien, indien:

1. het voldoen aan deze regel door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit; of

2. op andere geschikte wijze in de nodige parkeergelegenheid wordt voorzien;

onder de voorwaarde dat dit geen onevenredige afbreuk doet aan de parkeersituatie ter plaatse en met 

inachtneming van het bepaalde in de Nota parkeernormen gemeente Koggenland 2018, vastgesteld 8 mei 2018, 

met inbegrip van eventuele wijzigingen van deze nota gedurende de planperiode.

f. Het bevoegd gezag maakt niet eerder gebruik van een in een moederplan gegeven wijzigingsbevoegdheid 
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dan nadat is verzekerd dat in voldoende parkeergelegenheid wordt voorzien ten behoeve van de nieuwe 

functie of de intensivering van de bestaande functie. Of er sprake is van voldoende parkeergelegenheid, 

wordt bepaald aan de hand van het bepaalde in de Nota parkeernormen gemeente Koggenland 2018, met 

dien verstande dat indien gedurende de planperiode een nieuwe versie verschijnt, met deze nieuwe versie 

rekening wordt gehouden.

g. Het bepaalde onder f is niet van toepassing indien:

1. het voldoen aan deze regel door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit; of

2. op andere geschikte wijze in de nodige parkeergelegenheid wordt voorzien.

onder de voorwaarde dat dit geen onevenredige afbreuk doet aan de parkeersituatie ter plaatse en met 

inachtneming van het bepaalde in de Nota parkeernormen gemeente Koggenland 2018, vastgesteld 8 mei 2018, 

met inbegrip van eventuele wijzigingen van deze nota gedurende de planperiode.

10.2  Laad- en losruimte

a. Indien het beoogde gebruik van een bouwwerk aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte aan ruimte 

voor het laden of lossen van goederen, wordt een omgevingsvergunning voor het bouwen uitsluitend 

verleend indien aan of in dat bouwwerk dan wel op het onbebouwde terrein bij het bouwwerk wordt 

voorzien in die behoefte, die bepaald is op basis van de daarvoor geldende CROW normen. Deze bepaling 

geldt niet:

1. voor bestaand gebruik, waarbij de herbouw van een bouwwerk zonder functiewijziging wordt 

beschouwd als bestaand gebruik;

2. voor zover op andere wijze in de nodige laad- of losruimte wordt voorzien.

b. Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in sub a en worden toegestaan dat in 

minder dan voldoende laad- en losgelegenheid wordt voorzien, indien:

1. het voldoen aan deze regel door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit; of

2. op andere geschikte wijze in de nodige laad- en losruimte wordt voorzien.

onder de voorwaarde dat dit geen onevenredige afbreuk doet aan de verkeersveiligheid en de 

gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 11  Overgangsrecht

11.1  Overgangsrecht bouwwerken

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering 

is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het 

plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,

1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 

2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de 

aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag 

waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van sublid a. een omgevingsvergunning verlenen voor het 

vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het sublid a. met maximaal 10 %.

c. Sublid a. is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding 

van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder 

begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

11.2  Overgangsrecht gebruik

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het sublid a., te veranderen of te 

laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar 

aard en omvang wordt verkleind.

c. Indien het gebruik, bedoeld in sublid a., na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode 

langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten 

hervatten.

d. Sublid a. is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende 

bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 12  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan Kleine Wijzend 3, Bobeldijk 

van de gemeente Koggenland.

Behorend bij besluit van 19 december 2022. 
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Verbeelding
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